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SELEÇÃO DE PESQUISADORES 
GRUPO DE PESQUISA PAX-COLAB 

 
LINHAS DE PESQUISA 

MEDIAÇÃO DIREITO DIGITAL 
NEGOCIAÇÃO DIREITO DESPORTIVO ELETRÔNICO 
JUSTIÇA RESTAURATIVA  JOGOS E GAMIFICAÇÃO 

 
O Grupo de Pesquisa em Justiça Colaborativa e Cultura da Paz (PAX-COLAB), 
da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), na pessoa de seu coordenador, 
torna pública a abertura das inscrições para novos membros em seu quadro de 
pesquisadores (profissionais, professores e estudantes), sem bolsas no 
momento. O ingresso será imediato, com as atividades de pesquisa iniciando em 
fevereiro de 2023. O grupo trabalha com calendário pré-estabelecido pela equipe. 
 
1. DOS REQUISITOS AO(À) CANDIDATO(A) 
 
Os(As) candidatos(as) interessados(as) em participar do grupo necessitam: 

a. ter interesse no estudo em pelo menos uma das linhas de pesquisa científica 
disponíveis, citadas acima;  

b. ter prazer pela leitura e interesse pela produção escrita científica; 
c. estar apto(a) a iniciar as atividades juntamente ao grupo após a aprovação no 

processo seletivo, de acordo do calendário e datas de eventos estabelecidos 
pela equipe. 

 
2. DAS CATEGORIAS E VAGAS 
 
As vagas para novos membros do quadro de pesquisadores estão divididas nas 
seguintes categorias: 

a. Professoras ou Profissionais: 6 (seis) vagas. 
b. Estudante do Ensino Superior da UNIVILLE: 8 (oito) vagas; 
c. Estudante do Ensino Superior externos: 5 (cinco) vagas; 

 
3. DA INSCRIÇÃO E PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo é dividido nas seguintes etapas:  

a. preenchimento do formulário no prazo estabelecido para inscrição; 
b. deferimento das inscrições; 
c. avaliação dos documentos e seleção para a fase de entrevista; 
d. fase de entrevistas digitais; 
e. deferimento de novos membros do grupo.  
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Para inscrição, os candidatos deverão preencher o 
formulário presente no seguinte QR Code: 

 
 
O formulário também pode ser acessado pelo link: 
https://forms.gle/WFEmM5unUx9nk2Ft6 
 
 
 
O prazo final para inscrição e preenchimento do formulário é o dia 28 de novembro 
de 2022. 
 
Após a avaliação do formulário, os(as) candidatos(as) selecionados(as) serão 
convidados(as) a uma entrevista digital que ocorrerá no dia 06 de dezembro de 2022. 
O horário das entrevistas será agendado previamente com os selecionados. 

 
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Para informações complementares sobre o processo seletivo, deve-se entrar em 
contato pelo e-mail isabelle@ipz.org.br  
 
 
 

Joinville, 12 de novembro de 2022. 
 
 
 

Rafael Mendonça 
Coordenador 
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